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Sylwetka absolwenta

Pozyskana wiedza oraz umiejętności z zakresu:

• oceny sytuacji makroekonomicznej wpływającej na przedsiębiorstwa,

• współzależności w relacji państwo – gospodarka,

• systemów społeczno-gospodarczych.

Kwalifikacje przydatne w pracy:

• analityka w instytucjach rządowych lub w centralnych instytucjach 
społeczno-gospodarczych, instytucjach międzynarodowych.



1. Państwo a gospodarka

Wykład = omówienie poszczególnych ról państwa w gospodarce
(regulatora, administratora, inwestora, właściciela)

Ćwiczenia = dyskusje i omawianie studiów przypadków

Przykładowe pytania dyskusyjne z ćwiczeń:
1. czy wprowadzenie „podatku od niezdrowej żywności” to dobre

rozwiązanie?
2. czy program 500+ efektywnie realizuje założone cele?
3. czy bezwarunkowy dochód podstawowy to dobre rozwiązanie na teraz

lub na przyszłość?

Prowadzący: dr Piotr Zieliński, dr Grzegorz Kwiatkowski



2. Współczesne teorie ekonomii

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z najważniejszymi
debatami toczącymi się we współczesnej ekonomii.

Wykłady będą obejmowały prezentację najważniejszych koncepcji
we współczesnej ekonomii oraz nowych ważnych książek. Na
ćwiczeniach realizowany będzie projekt polegający na wspólnym
prowadzeniu przez grupę profilu w mediach społecznościowych,
na który będą zamieszczane posty, infografiki i filmy o
najciekawszych współczesnych książkach ekonomicznych.

Prowadzący: dr Grzegorz Kwiatkowski



3. System polityczny i społeczno-gospodarczy 
Stanów Zjednoczonych
W toku zajęć omawiane są m.in. następujące zagadnienia:
• Powstanie Stanów Zjednoczonych
• Stany Zjednoczone jako państwo elity
• Osobliwości amerykańskiego systemu wyborczego
• Struktura gospodarki amerykańskiej
• Polaryzacja dochodowa i majątkowa, problem ubóstwa
• Polityka imperialna Stanów Zjednoczonych
• Stany Zjednoczone na tle wybranych państw świata.

Prowadzący: dr hab. Paweł Pasierbiak



4. Transformacja gospodarki w Europie Środkowo-
Wschodniej

Wybrane zagadnienia:

• Geneza, tło, otoczenie i pierwszy okres transformacji krajów Europy
Środkowowschodniej,

• Społeczne i gospodarcze cele transformacji polskiego systemu
ekonomicznego,

• Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych,

• Główne wyznaczniki systemów ekonomicznych państw Europy
Środkowowschodniej.

Prowadzący: prof. dr hab. Piotr Kozarzewski



5. Polityka innowacyjna w procesie rozwoju

Wykłady = dyskusja ilustrowana przykładami na tematy:

- Mierzenia dobrobytu

- Istoty i znaczenia innowacji

- Czynników wpływających na innowacyjność gospodarek

Ćwiczenia = 4-osobowe grupy przygotowują projekt – samodzielnie tworzą
miernik dobrobytu. Zajęcia odbywają się w pracowni komputerowej, z
pomocą prowadzącego studenci uczą się wyszukiwać i interpretować dane,
konstruować mierniki, interpretować uzyskane wyniki.

Prowadzący: dr Jakub Czerniak



6. Warsztaty makroekonomiczne

Przedmiot nakierowany jest na praktyczne podejście do
zagadnień makroekonomicznych.

Rozwija zagadnienia znane z przedmiotu makroekonomia
stawiając nacisk na rozumienie i samodzielne analizowanie
zjawisk z tej dziedziny.

Prowadzący: dr Grzegorz Kwiatkowski, dr Jakub Czerniak



Dziękujemy za zainteresowanie.

Dodatkowe informacje:

Grzegorz Kwiatkowski, Jakub Czerniak,

grzegorz.kwiatkowski@umcs.pl

jakub.czerniak@umcs.pl

(Nazwiska osób prowadzących zajęcia na podstawie dotychczasowych doświadczeń i planów na rok przyszły)


